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RESUMO 
Este artigo pretende esboçar uma metodologia de pesquisa orientada pela prática de 
produção audiovisual, com base em uma série de aspectos processuais relativos a 
produção do filme BLANK Berlim, uma iniciativa da BASE-film, plataforma colaborativa 
organizada pelos artistas Ali Khodr, Mauro Espíndola e Camila Leichter. BLANK Berlim é a 
primeira parte da trilogia do esquecimento que se desenvolve a partir da relação dos 
proponentes com lapsos e heranças conectados aos lugares de procedência de suas 
origens. A estrutura desta proposta de filme- processo baseia-se na construção de imagens 
concebidas como estados do esquecimento e envolve residências artísticas organizadas em 
colaboração com outros artistas e pesquisadores, ambientes imersivos, ações para 
filmagens em espaços abandonados e, ao final, a produção de publicação independente, a 
fim de refletir criticamente sobre o filme-processo BLANK. 
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ABSTRACT 
This paper aims to outline a methodological approach for an audiovisual practice-led 
research based on a number of processual aspects concerning the production of the film 
BLANK Berlin, an initiative of the collaborative platform BASE-Film, organized by the visual 
artists Ali Khodr, Mauro Espíndola and Camila Leichter. BLANK Berlin is the first part of a 
trilogy about oblivion and it’s developed from lapses and personal heritage connected to the 
places of the artist’s background. The sctructure of this film-process proposal is based on the 
production of images conceived as states of oblivion and involves residencies organized in 
collaboration with other artists and researchers, immersive environments, actions for filming 
on abandoned spaces and the production of a book-document, intended to deepen and to 
reflect critically about the notion of oblivion. 
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Como é o começo? 

O gesto inaugural deste texto remete a acontecimentos anteriores. A intenção é dar 

forma a um pensamento a partir de um conjunto de ações que se mantém em 

processo. O desafio é propor uma metodologia para a pesquisa orientada pela 

prática de produção audiovisual sem descolar a escrita do estado peculiar da 

experiência, uma suspensão que se inscreve na forma de texto. Como reivindicar o 

contexto da experiência ao gesto que escreve? Esta é apenas uma tentativa de dar 

continuidade ao fazer de uma experiência, por meio de uma escrita enquanto gesto 

que não se propõe a narrar, mas desenhar com palavras um modo de operar 

próprio, sem ignorar o lugar ocupado pela sua ausência. 

Diagrama a partir da produção do filme-processo BLANK Berlim 
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Metodologia da experiência como pesquisa orientada pela prática 

O começo é também o lugar de uma temporalidade: escolher um lugar e posicionar 

o corpo diante da passagem do tempo que se materializa em filme e vídeo digital por 

meio de práticas processuais e seus desdobramentos imersivos, performativos e 

colaborativos de produção audiovisual, envolvendo ações e gestos – no campo e no 

contra-campo da imagem. 

O começo, sobretudo, como continuidade de processos, especialmente aquele 

realizado entre 2012 e 2014, que possibilitou a configuração da plataforma 

colaborativa de produção audiovisual BASE-film1, nomeação que, segundo Michel 

Daccache, advém da “vontade de dispor de uma estrutura, não apenas no sentido 

de um dispositivo social mas da estrutura do filme em si”. Começo que, como reflexo 

de tal inseparatividade entre estrutura do dispositivo social e do filme, ao se tornar 

“sinônimo de repetição e gagueira” (DACCACHE, 2013, p. 19), determinou o 

contexto de realização do projeto BLANK, trilogia do esquecimento que se 

desenvolve a partir da relação dos proponentes com lapsos e heranças conectados 

aos lugares de procedência de suas origens, respectivamente: a família que 

sobrevive à Segunda Guerra Mundial e imigra para o Brasil em 1954; a migração, na 

década de 30, de Coruripe – Alagoas para o Rio de Janeiro; a fuga da guerra civil 

libanesa em agosto de 1990 para o sul do Brasil. 

Quatro anos se passaram desde os primeiros movimentos do projeto BLANK em 

Berlim, experiência que, como aquilo que nos atravessa, “que nos acontece” 

(BONDÍA, 2002, p. 21), nos fez transformar ao ponto de um retorno físico aos 

lugares de onde (sempre) partimos: nossas origens ou, como situa Giorgio 

Agamben, nossas infâncias (AGAMBEN, 2005). Ainda não foi possível dar 

continuidade ao projeto BLANK. Ali Khodr voltou a viver no Líbano, entre Berkayel e 

Beirute; Mauro Espíndola se desterritorializou e me acompanhou de volta ao sul do 

Brasil, habitando uma antiga casa adjacente a um moinho construído no século XIX, 

lugar e objeto de estudo do meu projeto de mestrado em poéticas visuais pela 

UFRGS. 
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Fotograma de intertítulo do epílogo do  
filme-processo BLANK Berlim 

Este momento inaugural de pesquisa pressupõe uma pausa reflexiva sobre a 

realização do filme-processo BLANK Berlim, como impulso à continuidade do fazer 

da experiência, a partir do contexto de vida atual, em outro lugar. Para uma 

praticante implicada em seu objeto de estudo e comprometida com pensamento e 

ação (GONÇALVES, 2009), a pesquisa em poéticas visuais delimita um tempo e um 

espaço para a reflexão crítica e também para torná-la pública. O desafio de “pensar 

por meio da prática” (PHILLIPS, 2011, p. 75) é pensar como memória, como “meio 

onde se deu a vivência”, e “indicar o lugar exato onde o investigador se apoderou” 

dela (BENJAMIN, 1987, p.239). Posição dupla no fazer da experiência como 

totalidade relacional (da mesma natureza que seu objeto e parte de sua 

observação), tensionada pela “rememoração da experiência, pela autocrítica e, por 

conseguinte, pela invenção” (GONÇALVES, 2009, p. 140). 

Residência artística 

O projeto BLANK se realiza em residências artísticas, formato que se volta para a 

experiência e que possibilita um espaço e uma temporalidade específica. Os 

programas de residências produzem um corte no ritmo do dia-a-dia, deslocando o 

foco para a vivência de práticas criativas, a exploração de processos de trabalho e 

metodologias colaborativas, ações desinstitucionalizadas e diferentes modalidades 

de participação que oportunizam a constituição de parcerias entre artistas e 

pesquisadores de outras áreas de atuação. Ao ativar o espaço do encontro, da troca 

e de aprendizagem com os residentes, as habilidades técnicas inerentes aos meios 

de produção de cada projeto – sejam eles visuais, instalativos, sonoros, 

performáticos, etc – possibilitam uma transversalidade cognitiva com interfaces 
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democráticas e tecnológicas, abrindo para outras perspectivas sociais do fazer em 

arte que privilegiam o processo, a integração e a interdisciplinaridade, promovidos 

pelo ambiente de intenso convívio entre a comunidade temporária de residentes que 

se forma a cada experiência. 

Em abril de 2012, a proposta de residência para a realização do projeto BLANK 

Berlim foi selecionada pelo ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik2, Berlim, 

Alemanha, e posteriormente encaminhada solicitação de apoio ao Programa de 

Intercâmbio e Difusão Cultural do Ministério da Cultura – Minc para solicitação de 

apoio. Com o objetivo de explorar, por meio do audiovisual, questões conectadas ao 

esquecimento, a proposta consistia na construção de um ambiente imersivo no 

estúdio do ZK/U, aberto à interação dos demais residentes e do público em geral; 

performances para coleta de narrativas sobre esquecimento; a produção de um filme 

intitulado BLANK; a colaboração de artistas e pesquisadores e, como contrapartida 

ao apoio obtido pelo Minc, a produção de uma publicação perpassando todo o 

processo, incluindo DVD encartado do filme. 

Tendo obtido apoio para sua realização, e após diversos ajustes no âmbito da 

produção, o projeto inicial foi alterado para, ao invés de uma, três etapas, 

envolvendo laboratórios de pré-produção de imagens, ações performáticas e 

participativas, pesquisa de locações, ambientes e temporalidades, além de contatos 

com instituições e arquivo públicos. Realizamos a primeira residência em Saint-

Quentin-en-Yvelines – França, na Commanderie des Templiers de la Villedieu3, 

antiga construção templária que data do século XIII. A etapa subsequente aconteceu 

em Londres, Reino Unido, e se deu a convite do Studying Latin American Art Group4, 

para fins de pesquisa e apresentação formal do projeto. Foi possível o contato com a 

Coleção Fotográfica do Instituto Warburg5, com acesso direto aos materiais 

disponíveis e filmagens explorando a relação entre a catalogação de gestos 

realizada por Aby Warburg e os gestos performados por um personagem 

pesquisador no interior do arquivo. 
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                 Ação realizada durante residência artística            Estudos de gestos, The Photogtaphic  
                        na Commanderie des Templiers.                 Collection, The Warburg Institute, Londres 
 

BLANK Zero, como chamamos estas duas etapas iniciais do projeto, não chegou a 

ser editado, mas se tornou um processo de aprendizado e amadurecimento, que foi 

gradualmente delineando uma forma de trabalhar, de construir imagens, 

simultaneamente a uma ideia de filme em comum que abarcasse a dimensão 

subjetiva e pessoal de esquecimento. Realizamos imagens no próprio estúdio da 

residência na Commanderie des Templiers de la Villedieu, misturando projeções no 

espaço com ações participativas envolvendo estudantes das escolas locais e outros 

artistas residentes. 

A pesquisa de locação nos conduziu tanto a arquivos e bibliotecas quanto a trens 

abandonados, a catedral medieval de Chartres e ao interior da catedral templária da 

própria Commanderie des Templiers. Foi nesse processo que concebemos a BASE-

film e que compreendemos que BLANK se tratava de uma trilogia. Foi também 

durante esse período de convívio intenso que começamos a estudar os filmes de 

Béla Tarr, cineasta húngaro que nos impregnou com seu imaginário. 

Entre a descoberta de Béla Tarr e o estudo compartilhado de seus filmes, nos 

reencontramos em outubro de 2013 em Berlim, para a residência no ZK/U. Ao longo 

de 90 dias coabitamos o estúdio 8 como laboratório imersivo de produção, pesquisa 

e realização de ações abertas à participação.  

Nossa primeira iniciativa foi abrir a pesquisa sobre o esquecimento, convidando o 

público e demais residentes a interagir por meio de um vídeo projetado na parede de 

quadro negro do estúdio, onde palavras e frases relacionadas ao esquecimento 
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eram inscritas, como um enfrentamento pessoal, e sucessivamente apagadas. Este 

open studio durou apenas uma noite, mas foi o  início da transformação doe estúdio 

em uma cartografia do processo de trabalho, um mauer contendo inscrições e 

apagamentos sobre o esquecimento. 

 
Fotograma A noite,  vídeo produzido 

no ambiente imersivo do estúdio. 
 

A função do documento 

Um dos dispositivos de ignição do projeto BLANK foi a descoberta de um dossiê 

arquivado no Museu Marc Chagall em Porto Alegre, contendo a transcrição de uma 

entrevista gravada com Jakob Leichter, sobrevivente da segunda guerra mundial. 

Não nos foi permitido escutar sua voz, tampouco fotocopiar o dossiê, apenas 

fotografar algumas páginas para leituras posteriores. Fomos marcados por algumas 

frases como: “o que passou, passou, não tem volta”, mas a incompreensão do 

conteúdo impossibilitou a construção de uma estrutura para o filme a partir dos 

eventos descritos. 

Chegamos em Berlim de posse da experiência BLANK Zero, dessas imagens de 

páginas datilografadas da entrevista transcrita, algumas fotografias de família e com 

a expectativa de acesso a um outro dossiê, localizado no Arquivo Público da cidade. 

Neste arquivo público realizamos a primeira cena de BLANK: Ana, sentada de 

costas, folheia lentamente as páginas de um dossiê. Em primeiro plano, seus olhos 

se movem como se acompanhassem uma partitura. O gesto que toca as folhas 

marcadas pela impressão da palavra e pela ação do tempo revela o dossiê sobre a 

mesa. 
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                   Making of – Arquivo Público, Berlim                 Fotograma – prólogo – Arquivo Público 
 

O projeto impulsionado pelo “desejo de trabalhar com a história recente de migração 

e oblívio na trajetória familiar dos três proponentes” possui “um ponto de partida [...] 

iminentemente pessoal” (ALBERTONI, 2013, p. 35) que se revela no filme através 

dos documentos encontrados do avô e na fotografia da mãe e da tia vestidas de 

noite e de dia para celebrar o Purim. Um fragmento do passado “parece invadir o 

presente da personagem da experiência. A menina-noite da imagem reaparece 

nesse lugar de ativação da memória. Essa, não retraçada nem resgatada em sua 

completude, mas reinventada no presente” (ALBERTONI, 2013, p. 35), como um 

relampejar irreversível da imagem benjaminiana: “articular [...] o passado não 

significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma 

reminiscência, tal como ela relampeja” (BENJAMIN, 1987, p. 224). É através da 

imagem, como dispositivo, e da experiência criativa (e coletiva) como meio, que 

“passado e presente se encontram e contaminam mutuamente” (ALBERTONI, 2013, 

p. 39). 

 
                Fotograma A outra noite – fotografia                 Making of A outra noite – produção 
                      do arquivo da família Leichter 
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Ao longo da busca por essas imagens do esquecimento no lugar de confluência dos 

acontecimentos de uma herança, a função do documento no filme, que aparece na 

forma de dossiês, relatos, entrevistas, fotografias de família, é o lapso e a 

impossibilidade que nos permite trabalhar com o que o arquivo não revela: interessa 

o que não está lá. 

Esquecimento: lugar que não é um lugar 

A abordagem do esquecimento é acionada pela impregnação das locações 

escolhidas para filmar, misturadas às experiências nos estúdios das residências. O 

início do processo de trabalho envolveu um longo tempo de procura por lugares na 

cidade de Berlim e testes de filmagens para a definição das ações realizadas no 

filme. O próprio estúdio da residência se tornou um espaço ativo e potencialmente 

imersivo, marcando o tempo pela constante passagem de trens e pelo movimento 

ininterrupto de uma grua mecânica do porto fluvial, em funcionamento constante do 

outro lado dos trilhos. 

 
                  Fotograma A noite – estúdio 8 ZK/U            Principal locação do filme – antiga torre de  
                   controle de Güterbahnhof Moabit, Berlim 

 
 

No estúdio foram realizadas cenas e propostas participativas que acabaram sendo 

incorporadas ao filme, mas a principal locação acabou sendo uma antiga torre de 

controle de trens, abandonada e lacrada por anos, localizada nas proximidades do 

ZK/U. A torre passou a significar o lugar do esquecimento no filme e nos permitiu 

abordar materialmente, no fazer da experiência em imagem, a dimensão do 

esquecimento como experimento de linguagem. 
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Estrutura temporal: O DIA, A NOITE, A OUTRA NOITE 

A perspectiva temporal, que determina a estrutura do filme, consiste em uma 

proposta de descontinuidade cronológica, assim como uma alternativa ao tempo 

histórico linear. O DIA, A NOITE, A OUTRA NOITE; um prólogo e um epílogo – 

estabelece a sequência de atos que escolhemos para abordar a questão das 

temporalidades. A NOITE decorre do ato que a antecede. O tempo dessa noite é 

uma decorrência natural do tempo do DIA. Já a OUTRA NOITE funciona em relação 

aos atos anteriores como alteridade, um outro tempo que não é possível de ser 

abarcado. 

 
Mauer – parede do estúdio do ZK/U com objetos e inscrições residuais do filme (detalhe) 

 

As recorrências, que acabaram por transformar o estúdio da residência em uma 

espécie de palimpsesto residual e simbólico do processo de trabalho na forma do 

mauer, surgiram desta estrutura temporal e refletem o contexto e a forma como as 

ações e elementos utilizados ao longo do filme são percebidos e organizados.  
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Partimos de uma concepção pessoal sobre tempo e propusemos uma montagem 

que funcionasse no filme como atualidade da experiência: recorrente, lacunar, 

circular, que volta a aparecer. 

Construção subjetiva e confluência coletiva 

A partir de um processo desconstrutivo, o aspecto subjetivo do projeto BLANK se 

evidencia na escolha de desenvolver coletivamente e em colaboração, uma noção 

de memória a partir do esquecimento. Este cruzamento entre o individual e o coletivo 

é apresentado pela posição crítica diante do que é possível reconhecer como 

herança em hábitos e na relação com o mundo.  

As questões técnicas, inerentes à produção audiovisual, foram decisões coletivas e 

envolveram uma predisposição para reconhecer, reinterpretar eventos e fenômenos 

como parte do processo de reflexibilidade do trabalho. Os objetos utilizados no filme 

luva, lampião, rádio, cadeira, chá, sapatos e uma janela, foram escolhas 

determinadas pela realidade de cada lugar. 

BASE-film – Pesquisa expandida em plataforma colaborativa 

O projeto BLANK é um espaço colaborativo, de caráter processual e de investimento 

na produção de formas de acesso ao longo de sua duração. Além da participação de 

artistas, criadores e pesquisadores, envolve o agenciamento de ações e outras 

propostas e desencadeamentos.  

Como proposta transversal da BASE-Film e com o apoio da Caosmos Editora, após 

o término do processo de realização do filme, documentos, textos, arquivos e outros 

materiais, foram organizados na forma de publicação impressa, diagramada com 

fonte especialmente desenhada para o projeto. O livro-documento BLANK Berlim7 foi 

produzido com recursos captados por intermédio da plataforma de financiamento 

coletivo Catarse e pretende aprofundar criticamente a noção de esquecimento, que 

tangencia esta iniciativa. Parte da edição foi distribuída gratuitamente entre 

bibliotecas, museus, universidades, escolas públicas, projetos, iniciativas 

independentes e centros culturais. Ao longo de 2014, foram organizadas sessões de 
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exibição do filme e respectivos lançamentos do livro-documento acompanhados de 

conversa com os artistas. 

 

O caráter experimental e processual do projeto, o compartilhamento permanente da 

experiência, bem como a possibilidade de pesquisa e contato com instituições, 

projetos independentes, arquivos públicos e parceiros locais, expõe a estrutura do 

desejo de ativação de uma rede de trabalho que converge na plataforma 

colaborativa BASE-film. 

O filme-processo 

BLANK Berlim8 é o primeiro filme digital, cor, preto e branco, 43 min., conduzido e 

finalizado pela BASE-film, com apoio do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural 

do Ministério da Cultura e contou com a colaboração de artistas, pesquisadores e 

residentes do ZK/U. 

A tentativa de refletir a partir da experiência para desenhar uma metodologia 

orientada pela prática audiovisual, tendo como base uma série de aspectos relativos 

à produção do filme e o próprio livro que tangenciou esta proposta, nos levou à 

concepção do conceito-proposição filme-processo como forma de tensionar e ao 

mesmo tempo articular o aspecto processual no contexto de cada experiência de 

lugar. Ao vincular a construção de imagens concebidas como estados, por meio de 

ações e gestos, o filme-processo se vincula a residências artísticas como estratégia 

de produção contínua e abre para um campo de ação da duração, até a experiência 

seguinte. 
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Cartaz do filme 

 

Notas 
1 Integram a plataforma colaborativa BASE-film Ali Khodr, Camila Leichter e Mauro Espíndola. Mais informações 
em https://www.facebook.com/BASEprojects 

2 O ZK/U é um espaço interdisciplinar inaugurado pelo coletivo de artistas KUNSTrePUBLIK em 2012 para a 
produção de arte com interface em pesquisa urbana, localizado em uma antiga estação de trem da zona oeste 
de Berlim. Mais informações em http://www.zku-berlin.org/residencies/74/ 
3 Mais informações em http://www.commanderiedelavilledieu.agglo-sqy.fr/les-expos/precedentes/blank-
lexposition-virtuelle-des-images-du-film/ 
4 A apresentação do projeto no Studying Latin American Art Group, que faz parte do programa do Research 
Centre for Transnational Art - Identity - Nation – TRAIN - University of the Arts London, foi oportunizada pela arte-
pesquisadora Fernanda Albertoni. Mais informaçãos em http://slaag.wordpress.com/2013-2/ 
5 O acesso ao Instituto Warburg, para pesquisa e filmagens, foi obtido por meio de contato realizado pela artista 
visual Cristina Ribas e carta de recomendação do Vice-Diretor do TRAIN, Michael Asbury. Mais informações em 
http://warburg.sas.ac.uk/photographic-collection/ 
6 O dossiê sobre Jakob Leichter foi localizado no prédio da Agência de Estado para Assuntos Civis - 
Departamento de Compensação de Berlim, por sua neta Ana Carolina Leichter Matte. 
7 O livro-documento BLANK Berlim é prefaciado pelo escritor e cineasta irlandês Noel Qualter, contém textos 
críticos dos colaboradores: Fabrizio Poltronieri; Fernanda Albertoni; Michel Daccache; encerrando com entrevista 
concebida por Caroline Menezes com os organizadores do projeto.  

http://www.facebook.com/BASEprojects
http://www.facebook.com/BASEprojects
http://www.zku-berlin.org/residencies/74/
http://www.commanderiedelavilledieu.agglo-sqy.fr/les-
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8 Sessões de exibição do filme-processo BLANK Berlim foram organizadas na Galeria Mamute, Porto Alegre; 
Espaço N, Cassino; Museu da Imagem e do Som - MIS, São Paulo e Oi Futuro, Rio de Janeiro. No mesmo ano, 
o filme também integrou a programação dos festivais Cine Esquema Novo e Mostra do Filme Livre. Em outubro 
de 2015, fez parte da programação da Revista do Cinema Brasileiro /TV Brasil. 
9 A realização do filme-processo BLANK Berlim envolveu a colaboração de Manuela Eichner, performances de 
Ana Carolina Leichter Matte, Gustavo Sanromán e Liuka Ona Körbes; som de David Clark e música de Fabiano 
Marques. Mais informações em https://youtu.be/yJHhV4_OBqY 
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